
29/05/2022 Wniebowstąpienie Pańskie 

700
 Za † Jerzego Jędraszczyka jako pamiatka urodzin. 

900
 W intencji Lucyny Imiolczyk z okazji 50 urodzin jako 

podziękowanie za dar życia, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla 
solenizantki i całej rodziny. Te Deum 

1100
 Chrzty: Piotr  Cichoń  

1230
 Za † Krzysztofa Łągiewkę, †† z rodzin Strzelecki, Łągiewka, 

Wydmuch, Wencel i Pasierowskich. 

1700
 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
Iwony Leśnik z okazji urodzin. 

Nowenna przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego jest najstarszym 
zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa 
zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu 
wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: "Jezus 
podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie 
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 
obietnicy Ojca. 
 

 Można przypuszczać, że w samych początkach Kościoła wierni 
przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez 
dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Jednak taka nowenna nie znalazła 
się wówczas w liturgii. Także późniejsze wieki, choć wprowadziły w życie 
chrześcijan wiele nowenn np. przed Bożym Narodzeniem, przed 
wspomnieniem św. Antoniego czy innych świętych, nie przyniosły 
"oficjalnej" nowenny do 
Ducha Świętego. 
 Nowenna do Ducha 
Świętego istniała natomiast 
jako modlitwa prywatna. 
Przybierała różne kształty. 
Odmawiano np. kilka 
"Ojcze Nasz" lub jakieś 
specjalnie ułożone osobiste 
modlitwy. 
 Jak więc dzisiaj odprawiać nowennę do Ducha Świętego? Po prostu 
wybierając odpowiednie modlitwy z bogactwa, które daje Kościół 
w liturgii. Jako nowennę można więc w tym czasie codziennie odmawiać 
modlitwę psalmami np.. nieszpory, jutrznię lub inne godziny. Nowenną 
będą msze św. tych dziewięciu dni. Należy sobie przy tym uświadomić, że 
nie trzeba szukać wtedy formularza mszy wotywnej o Duchu Świętym. 
Wystarczy (i tak jest lepiej!) używać formularz z danego. 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, 
że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście 
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy 
jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 
gdy się to stanie».      J 14, 23-29  

Głos świętego Antoniego 
22.05.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza na dziś: 
 
Kościół idący przez ziemię jest na pewno Kościołem Chrystusowym, ale 
jednocześnie ma świadomość swojego pielgrzymowania; zdąża do 
czegoś doskonalszego, nastawiony jest na osiągnięcie pełni. Stąd ma 
przed sobą ciągle tę wizję, jaką roztacza dziś św. Jan w Apokalipsie: 
"Anioł... ukazał mi Święte Miasto Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga 
i mające chwałę Boga". Ono zstępuje na ziemię i zachowuje związek ze 
Starym Testamentem (bo ma wypisane imiona dwunastu pokoleń 
Izraela), ale posiada jednocześnie dwanaście warstw fundamentu, z 
imionami dwunastu Apostołów Baranka. Nowy Testament wypełnia 
zapowiedzi starotestamentowe i stanowi kontynuację historii zbawienia, 
która tam miała swój początek. Jednakże mimo wszystko "Kościół 
ziemski" zapatrzony jest w Baranka, który zasiada na tronie obok Ojca - i 
czeka Jego powrotu na ziemię . 



23/05/2022 Poniedziałek 

700
 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny 

z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata, łaskę wiary, dary 
Ducha Świętego i opiekę św. Franciszka w intencji Zofii Jopek i Stanisławy 
Petryk. 

800
 Za †† Czesława i Edwarda Warotów, dziadków z obu stron, braci Stefana 

i Czesława oraz bratową Bożenę. 

1800
 Za † mamę Gertrudę Lenart w kolejną rocznicę śmierci. 

24/05/2022 Wtorek 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Irenę Sutor - od  chrześnicy Izy z rodziną z Jordanowa. 

1800
 1. Za †† Gizelę, Antoniego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za † Patryka Wilka jako pamiątka urodzin. 

25/05/2022 Środa 

700
 Z okazji urodzin Kamila z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Kamila. 

800
 Za † Jana Bzurę - od kolegów i koleżanek z bazy Zawiercie Intercor. 

1800
 Msza św. zbiorowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji 

próśb i podziękowań oraz za zmarłych: 
- Za †† męża Andrzeja Piotrowskiego, rodziców Krystynę i Bronisława, 
Alicję i Wiesława Gilewskich; 
- Za †† Zofię i Antoniego Cyganików oraz Janinę Walkowiak; 
- Za †† Waltera Grossa w 1 rocznicę śmierci, jego rodziców, siostrę 
i szwagrów; 
- Za † Stanisława Madeja od córki chrzestnej Agaty; 
- Za †† Tadeusza Piecucha, Józefa i Gertrudę Bazanów, Danutę Kawę 
i Jolantę Kosiec. 

26/05/2022 Czwartek 

700
 Za †† Ewę, Eugeniusza i Andrzeja Strzelczyków. 

800
 O potrzebne łaski dla Tadeusza. 

1700
 1. Za †† Halinę Stanisławską, Halinę i Stefana Stanisławskich, Katarzynę 

Stanisławską, Annę, Janinę, Edwarda i Franciszka Dudków. 
2. Za †† Marię Bieniek i Józefę Zych. 

27/05/2022 Piątek 

700
 W intencji Iwony z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity dla solenizantki i całej 
rodziny. 

800
 O dobre rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. 

1800
 1. Za †† Felicję i Wacława Furmaniaków. 

2. Za † Stanisława Madeja w 30 dzień po śmierci. 
28/05/2022 Sobota 

700
 Za † Henryka Blukacza od przyjaciół. 

800
 Za † Mariannę Rozik w 30 dzień po śmierci. 

1800
 Za †† Marię i Albina Wieczorków oraz Irenę i Jana Widepuhl. 

W dzisiejszą niedzielę przypada wspomnienie św. Rity, oraz 
6 rocznica wprowadzenia relikwii św. Rity do naszej świątyni.  Czcicieli 
św. Rity zapraszamy na mszę św. i na nabożeństwo z błogosławieniem róż 
o godz. 1700. Wyjątkowo nie będzie naboz en stwa majowego przed Mszą 
wieczorną.  

 

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe 
po ł godziny przed wieczorną Mszą s w. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy 
naboz en stwo majowe po mszy o godz. 1700. 

 

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego. 
 

Od piątku rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Św.  

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego.  

 

W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka stanowa mężczyzn 
do Piekar. Z naszej parafii chcemy wyruszyc  pieszo o godz. 600. Pielgrzymkę 
poprowadzi ks. proboszcz. Okazja do spowiedzi dla pielgrzymo w w sobotę od 
1700. 

 

W naszej wspólnocie za tydzień kazanie wygłosi misjonarz 
z Republiki Środkowej Afryki, franciszkanin, ojciec Barnaba. Po mszach, 
będzie można wesprzeć jego pracę naszą jałmużną.  

 

Trwa zgłaszanie kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich 
w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję. Listy 
wyborcze zostaną opublikowane 5 czerwca, a 12 czerwca odbędą się wybory.  

Serdecznie zapraszamy radnych obecnej kadencji na posiedzenie 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 1930.   

 
Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzień 

kolekta na potrzeby parafii. Bo g Zapłac  za kaz dy dar.  
 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny , Mały 

Gość; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  
 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela 
swego błogosławien stwa.     Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 22.05.2022 r. 


